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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. február 27én (hétfő) du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol: Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője
Kelemenné Dudás Tünde
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselő-testületi tag
közül 5 jelen van,1 igazoltan távol, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt.

Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.)Mezőszemere Község Önkormányzat 2012.évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
Bukta Gábor polgármester
Elkészült a 2012. évi költségvetés anyaga, aminek egyik tényezője a Szociális Otthon bent
lakóinak térítési díj különbözete Átadnám a szót Kriston Istvánnénak a Szociális Otthon
vezetőjének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Kriston Istvánné
Tisztelettel köszöntök mindenkit!

59
Két dolog miatt szerettem volna részt venni a testületi ülésen. Az egyik, hogy tavaly év végén
ugyan elfogadta a testület az étkezési térítési díjak változását, de emiatt az idősek otthonában
lakók térítési díja is változott.
Az étkezési térítési díj 682.-Ft-ra lett megemelve. A szociális tv. értelmében az ellátottak
jövedelmének 30 %.-ától többet nem lehet elkérni, ezért el kellett készíteni a sávos térítési díj
beszedését az előző évekhez hasonlóan. Ezt szeretném, ha a testület jóváhagyná.
Az étkezési térítési díjak emelkedése miatt emelkedett a szociális otthon lakóinak a térítési
díja is, így 66.060.-Ft lett az intézményi térítési díj, mivel a megemelkedett étkezési térítési
díj bele lett építve.
A másik dolog, amit minden évben a testület elé hozok, hogy vannak olyan lakók az
intézetben, akik nem tudják kifizetni a teljes térítési díj összegét, miután a jövedelmüknek
csak a 80 %-át lehet elkérni térítési díjként. Ezek a régi lakók, akiktől még nem kérhettünk
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ő vagy hozzátartozója kiegészíti a térítési díjat, és őket
visszük minden évben magunkkal.
2010 .januárjától már van olyan lehetőség, hogyha kevesebb a jövedelme, akkor a
hozzátartozók vállalják a kiegészítést a megfelelő összegre.
6 embert érint, akiknek alacsonyabb összegben kell megállapítani a térítési díj összegét, mint
66.060-Ft.
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Személyi térítési díjak megállapítása
Idősek Otthona
2012.

Név

Jövedelem

80%

Napi térítés

Havi térítés

Dobó Tibor

62995

50396

1679

50370

Hideg Erzsébet

33330

26664

888

26640

Kelemen Benjamin

79345

63476

2115

63450

Futó Józsefné

76350

61080

2036

61080

Nagy Lajos

67250

53800

1793

53790

Szombati János

42916

42916

1430

42900
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Az Idősek Otthonának fenti lakói kérik a Fenntartót, hogy számukra a térítési díjat mérsékelni
szíveskedjenek. A jövedelmi adatok alapján a fenti mértékű térítési díj megfizetésére képesek,
miután számukra a jövedelem 80%-ában lehet maximalizálni a térítési díj összegét az Szt.
117§-a értelmében.
Tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nincs.

Kriston Istvánné
intézményvezető
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Mezőszemere Község Önkormányzat 3/2011 (III.29) rendelet 2 számú melléklete
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
2012. JANUÁR 01-TŐL

JÖVEDELEM

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)

0-28500

260

28501-35000
35001-40000
40001-45000

285
350
400

45001-50000

450

50001-55000
55001-60000
60001-65000

500
550
600

65001-70000
70001 Ft- tól

650
682

A képviselő-testület döntése értelmében az intézményi térítési díj összege 2012 január 01-től:
Napi étkezési díj + szállásdíj: 860 Ft + 1342 Ft = 2202 Ft/nap
Havi térítési díj: 2202 Ft X 30 nap = 66.060 Ft/hó

Bukta Lajos képviselő
Ki számít tartásra kötelezettnek és képesnek?
Kriston Istvánné
A jogszabály szerint az számít tartásra kötelezettnek aki egyenes ági leszármazott, tehát
gyermek vagy szülő, illetve tartásra képes az akinek a családban az egy főre eső jövedelme a
minimálbér 150 %.-át meghaladja.
Gazsi László képviselő
Akkor ezeknek az embereknek, az Önkormányzatnak kell, hogy kiegészítse a térítési díját?
Bukta Gábor polgármester
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Nincs értelme kiegészíteni, ennyivel kevesebb összeg szerepel a költségvetés bevételi
oldalán.
Kriston Istvánné
Ezt úgy tudjuk kigazdálkodni, hogy a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a működési
engedélyben szereplő 28 fő helyett 5 %-kal többet láthassunk el, tehát 29 főt, így az ő térítési
díjával tudjuk egy kicsit kompenzálni a kieső térítési díjat.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A házi gondozásba nem lehetne több embert bevonni a normatíva miatt?
Kriston Istvánné
Jelenleg a működési engedélyünk 12 főre van, gondozónőnként 6-6 ember.
Működési engedély módosításával 18főre lehetne emeltetni az ellátottak számát.
Jelenleg 11 ellátottunk van a községben.
Minden nap nincs ellátva minden ember, mivel nem igénylik. Van olyan, aki hetente csak
egyszer kér ellátást bevásárlás céljából.
Bukta Mária képviselő
Tompa Jánosnét nem lehet bevonni ellátottként?
Kriston Istvánné
A jelentkezés önkéntes, valamint a jogszabály előírja, hogy kik azok, akiket be lehet vonni a
házi segítségnyújtásba eláttotként.65 év fölöttieknek, egészségi állapot felmérésével lehet
igényelni.12 főnél többet jelen pillanatban nem tudunk ellátni, csak a működési engedély
módosításával lehetne emelni a létszámon.
Bukta Lajos képviselő
Terveim közt szerepel a házi segítségnyújtás felfejlesztése, szeretném, ha szociális bizottság
végigjárná az egyedülálló, idős embereket és talán így több embert be tudnánk vonni a házi
segítségnyújtásba.
Kriston Istvánné
Akik benne vannak a házi gondozásban, örülnek, de újakat nehéz rábeszélni ennek a
szolgáltatásnak előnyeire. De meg kell próbálni, dolgozzunk össze ennek a dolognak a
fellendítésére. Volna rá szükség, de nehezen lehet őket rábeszélni.
Bukta Gábor polgármester
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Csökkenteni kellene vagy el kellene törölni az óradíjat és ezáltal több embert lehetne bevonni
a házi segítségnyújtásba.
Kriston Istvánné
2 házi gondozónőnk van jelen pillanatban. Bukta Gáborné és Dudás Enikő. Valamint
közmunka program keretén belül van egy szakképzetlen szociális segítő felvéve. Így a házi
gondozást egy szakképzett és egy szakképzetlen gondozónő látja el.
A tavalyi ellenőrzés során a Szociális és Gyámhivatal kifogásolta, hogy nincs szakképzett
szociális segítő a szociális étkeztetés területén, ezért most ez a feladatot Dudás Enikő látja el
átmenetileg.
Bukta Mária képviselő
Mit csinál egy szociális segítő?
Kriston Istvánné
A szociális étkezés adminisztrációját végzi. A megállapodások vezetése, számlázások,
kapcsolattartás az étkezőkkel, illetve az étkeztetés felfejlesztése mind az ő feladata.
Bukta Lajos képviselő
A szociális segítőnek van munkaköri leírása?
Kriston Istvánné
Igen van, csak úgy. mint a többi dolgozónak. Feladata, a gondozottak lakásán belüli ellátása,
bevásárlás, fürdetés, öltöztetés, ha egészségi állapota megkívánja sétáltatás, orvossal való
kapcsolattartás, gyógyszeríratás, postai és egyéb ügyek ellátása, vérvételre, egyéb orvosi
vizsgálatokra való elkísérés igény szerint.
Csak a lakáson belül elvégzett munkáért kell óradíjat fizetni.
Bukta Lajos képviselő
Hó eltakarítást, lakástakarítást kérhet a gondozott?
Kriston Istvánné
Hó eltakarítást max. a kaputól az ajtóig és csak a járdán kérhet. Lakástakarítási igény nem
jellemző. Pl. kapálást az ellátott nem kérhet a szociális gondozótól, mint ahogy az ebédet sem
hordhatja számára, azt egy másik dolgozónak kell ellátni.
Bukta Gábor polgármester
Van még ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, ha nincs, akkor megköszönöm Kriston
Istvánnénak a tájékoztatást.
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Bukta Gábor polgármester
A költségvetést érinti az az ajánlat, ami tegnap érkezett az ÉMÁSZ-tól. Egy kalkulációs
árajánlatot kaptunk miszerint Mezőszemerén az ÉMÁSZ lecserélne 74 db régi lámpatestet
energiatakarékosra.
Ennek a beruházásnak a teljes összköltsége 3.298 M Ft+ÁFA, amely az Önkormányzat
költségvetését nem érintené. Elvégeznék ezt a beruházást és 6 éves futamidőt jelölnének meg
arra vonatkozóan hogy az Önkormányzat a 2012 évre megállapított díjat fizetné ez idő alatt.
A korszerűsítés után a rendszerhasználati díj valamint a fogyasztási díj lecsökkenne.
A területi képviselő volt kint megnézni aki azt mondta, hogy a régi már nagyon elavult.
Bukta Mária képviselő
Tehát ez azt jelentené, hogy a költségvetésben változatlanul hagynánk ezt a 3.888 M Ft-os
közvilágítást, és amikor ez a beruházás megvalósul a pénzügyi teljesítés akkor lenne
kevesebb..6 évig ugyanúgy fizetnénk rendesen mintha nem cserélték volna ki és ez a
beruházás az ÉMÁSZ-nak így térülne meg? 6 évig semmilyen megtakarítása nem lenne az
Önkormányzatnak a megtakarítás az övék lenne?
Bukta Gábor polgármester
Ha most a képviselő-testület elfogadja ezt az ajánlatot, akkor 1 hónapon belül elkezdik
lecserélni a régi lámpatesteket.
Bukta Imre képviselő
Mi ugyanúgy fizetjük 6 évig a díjat, az ÉMÁSZ ebből a beruházásból takarékoskodja ki
magának a beruházás költségeit, fixen ennyit fizet az Önkormányzat attól függetlenül, hogy
hogy alakul az energia ár.
Bukta Mária képviselő
Az áremelkedés szerintem, ugyanúgy élne, az nem része a beruházásnak.
Gazsi László képviselő
Sok az anyag költség ebben a beruházásban. Az ÉMÁSZ emberei nagyon gyakran hetente,
kéthetente járnak ki a településre javítani, karbantartani és az ÉMÁSZNAK ez mind költség.
Nekik az a megtakarítás ha csak negyedévente, félévente kell kijönni. Mert a dolgozók bére,
járulékai, az üzemanyag ,szükség esetén a darus kocsi bérleti díja nagyon sokba kerül.
Bukta Imre képviselő
Megállapodást kellene kötni arra vonatkozóan rögzített áron kellene fizetni ezt a költséget,
hogy 2018-ban is ugyanennyit fizessünk függetlenül a fogyasztástól.
Bukta Gábor polgármester
A fogyasztás megtakarítása lenne az ÉMÁSZ haszna.
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Gazsi László képviselő
Annyi hátulütője van ennek a dolognak, hogyha ez a korszerűsítési beruházás most
megvalósul akkor 10 évig új energia beruházásra nem pályázhat az Önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
A Szabó úr azt mondta ha kéri a testület ő nagyon szívesen eljön és részletes tájékoztatást
nyújt a beruházással kapcsolatban.
Bukta Imre képviselő
Akkor jöjjön el és meghallgatjuk.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetéshez kapcsolódóan van-e valakinek még valamilyen kiegészítése?
Bukta Mária képviselő
Történt-e valamilyen változtatás az előzőhöz képest?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Jegyző úrral átnéztük az egészet, egy helyen módosítottunk a közhasznú támogatás mértéke
nem 90 hanem 70 %-os támogatottságú, itt módosítottunk az összegen a munkaanyaghoz
képest 5 fő vonatkozásában.
A start munkaprogram bér támogatása 100 %-os ,a járuléktámogatás pedig 27% helyett 13,5
%.
Bukta Mária képviselő
Tehát ezzel az 1.700.M Ft-al, amivel nőtt a kiadási oldal a közhasznú támogatás miatt a
költségvetési hiány közel 62 M Ft-ra emelkedett.
Más összeg került-e még javításra az előzőhöz képest?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Más összeg nem került javításra.
Molnár Irén képviselő
A köztemető fenntartásában dolgozó alapilletménye mennyi? Mert én nagyon keveslem azt az
1.023 M Ft-ot ez még a minimálbérnek sem felel meg.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Bérek esetében 12 hónapot kell nézni, de a december az januárban jelentkezik, mert 1 hónap
mindig átcsúszik a következő évre.
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Bukta Mária képviselő
11 hónap a tényleges tárgyévi,1 hónap mindig áthúzódik az előző évről.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A nagy értékű tárgyi eszköz sorban szereplő 6.309 M Ft mit takar?
Bukta Gábor polgármester
A Start munkaprogram berendezései, gépi felszerelései.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
És ezt el kell menni megvenni?
Bukta Gábor polgármester
Ha küldenek rá pénzt akkor meg kell venni.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
És az egyéb költség mit takar?
Bukta Gábor polgármester
A festék, a diszperzit, a vetőmag de a projekt pályázatokban részletesen fel vannak sorolva.
Bukta Imre képviselő
Ezek az összegek hogy jöttek ki ilyen pontosan?
Bukta Gábor polgármester
A pályázat alapján a projektben szereplő személyek bére, mi az amit kötelezően meg kell
vásárolni, pl. munkaruha. Ezekre fix árak vannak és ami megmaradt azokat lehetett használni
egyéb eszközök beszerzésére.
Bukta Mária képviselő
A Start munkaprogram során keletkezett számlák az Önkormányzat nevére fognak szólni?
Az itteni utalványozási ellenjegyzési szabályok szerint?
Bukta Gábor polgármester
Igen, csak ezekkel a számlákkal el kell számolni a BM felé.
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Molnár Irén lépviselő
És ezek a nagy értékű berendezések a projekt végezetével az Önkormányzat tulajdonában
maradnak?
Bukta Gábor polgármester
Igen, itt maradnak. Megvásárláskor el kell számolni a BM felé, utána az Önkormányzat
tulajdonába kerülnek.
Bukta Imre képviselő
Az anyagbeszerzéssel meg van már valaki bízva?
Bukta Gábor polgármester
Még nincs, jelenleg annyi anyagot vásároltunk ami a védőnői szolgálatnál felhasználásra
kerül.
Bukta Imre képviselő
A munkaruhát például ki szerzi be?
Bukta Gábor polgármester
Majd megnézzük hol a legolcsóbb, árajánlatot kérünk több helyről. Ezek a pályázatban fix
árasok ,hogy mennyiért vehetjük meg.
Bukta Imre képviselő
Ki fogja ezeket az árajánlatokat megkérni ki nézi meg hol mennyibe kerül pl. a munkaruha?
Gazsi László képviselő
Ha a képviselő testület a pályázat elkészítésénél már tudott volna ezekről a dolgokról, tudtunk
volna mi is dönteni abban hogy mi legyen az a nagy értékű gép, vagy berendezés. Ezt ki
döntöttel el a polgármester vagy a jegyző hogy milyen gépek kerüljenek beszerzésre? Fel lett
mérve az hogy, hogy milyen munkához milyen gép szükséges vagy mi alapján lett ez a
pályázatban szerepeltetve?
Bukta Gábor polgármester
A BM részéről Suszter Zsolt rendőr alezredes úr elmondta hogyha aszfaltozni szeretnénk
elengedhetetlen pl. egy tömörítő beszerzés, mert anélkül nem is támogatják a pályázatot.
A mezőgazdasági projektnél előírás volt hogy egy olyan multifunkciós traktort kell
beszerezni amivel tudja húzni az ekét a boronát a pótkocsit. Négyzetméterre ki van számolva
a vetőmagszükséglet is.
Gazsi László képviselő
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Annak idején a kezembe adtál egy csomó papírt hogy nézzem át de én abban azt láttam hogy
hány szakmunkást, hány segédmunkást akartok foglalkoztatni .
Bukta Gábor polgármester
Voltunk a Munkaügyi Központban egy tájékoztatón a mezőgazdasági projekttel kapcsolatban
ahol Pétervásáráról érkeztek agrármérnökök, akik elmondták hogy növelni kell a területet
még 1 hektárral mert szerintük a 20 ember sok az 1 hektárra
Bukta Mária képviselő
A jegyző úr segítségét kérném, abban hogy az 56 M Ft-os pályázat pénzügyi elszámolása ne
egyedül a polgármester feladata legyen mert ez visszaélésre adhat okot. A polgármestert
védve meg kell találni a törvényes módját, annak hogy ezért az összegért ne csak a
polgármester legyen egy személyben a felelős. Alakítsunk egy teamet a testületi tagokból
akik segítik ezt a munkát.
Bukta Gábor polgármester
Én nem is szeretném ezt egyedül vállalni, csak az a baj hogy a BM ígéretet tett arra hogy
biztosít egy olyan embert aki ezt az egészet koordinálja felügyeli. Kezdődik a mezőgazdasági
munka és még nem tudunk arról hogy ezt valaki irányítaná, felügyelné .
A mezőgazdasági munkához ki kell jelölni azt a 20 főt akivel tudunk indulni március 1.-én.
Bukta Imre képviselő
A terület ki van már jelölve a mezőgazdasági projekthez?
Bukta Gábor polgármester
Arra vonatkozóan te tettél javaslatot hogy a Tárkányi úti és a Jókai úti telkek legyenek azok,
mert az jó hordalékos föld és a locsolás is biztosított a Rimából.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A segélyezettek közül fel kell venni egy olyan embert aki felügyeli ezt a munkát, akire
hallgatnak és ha nem úgy végzik a munkát akkor ki kell venni a közmunkaprogramból és
utána 3 évig nem kap segélyt
Bukta Mária képviselő
A BM–el fel kell venni a kapcsolatot, hogy felügyeljék a munkát vagy adjanak állandó
rendőri felügyeletet, mert ez a 20 ember nem fog dolgozni ha nem lesz ott állandó felügyelet.
Fel kell venni valakit aki tud irányítani, egy külsős kell.
Bukta Gábor polgármester
Még egy probléma nehezíti a munkavégzést az pedig a heti kifizetés. Sajnos nem fognak
jönni dolgozni ha megkapják az előleget.
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Gazsi László képviselő
A következő hónaptól indul egy másik munka program. Ez úgy hangzott el, hogy mivel
fényképet kellett mellékelni a pályázathoz a lányok lefényképezték a felújítandó útszakaszt,
azt szeretnénk tudni, hogy melyek ezek pontosan, illetve járda felújítás helye meg van e
határozva pontosan.
Bukta Gábor polgármester
A járda felújítás helye nincs meghatározva csak annyi hogy egy nap hány métert kell
megcsinálni, ezt fel kell mérni hogy hol a legrosszabb, hol van szükség új járda készítésére és
hol csak a felújításra, szintre hozásra.
Bukta Mária képviselő
Visszatérve az irányítóra. Nagyon jó ez a program mert az Önkormányzatnak egy fillérjébe
nem kerül sok hasznot tudna hozni a falunak de csak akkor, ha van egy vezető aki felügyeli
napi szinten a munkát, ha ilyen ember nincs ,akkor nincs értelme az egésznek. Sürgősen fel
kell venni valakivel a kapcsolatot ez ügyben mert az idő nagyon rövid.
A startmunka programhoz irányító kell!
Írni kell valahová hogy ennek a programnak a megvalósulása csak úgy lehetséges ha a
pályázat teljes időtartamára állandó rendőri felügyeletet biztosítanak. Ellenkező esetben
kidobott pénz lesz az 56 M Ft.
Gazsi László képviselő
Én vállalom, hogy a mezőgazdasági munkára kiválasztom a 20 főt.
Bukta Mária képviselő
Ezek közül az emberek közül nem tudunk olyat alkalmazni aki felelősségteljesen el tudná
látni a felügyeletet. Úgy gondolom, hogy erre egy embert fel kellene venni a költségvetés
terhére, mivel nem csak közhasznú lehet a vezetőjük hiszen első körben azt mondták hogy
rendőr jön. Én nem is a faluból gondoltam hanem egy teljesen idegent.
Ez akkor költségvetési tényező lenne és most kellene dönteni róla ha támogatjátok ezt az
ötletet.
Gazsi László képviselő
Én személy szerint nem támogatom, sőt az 5 fő közhasznú munkással sem értek egyet minek
kellenek ők nekünk, mivel megterhelik a költségvetési hiányt. Főleg hogy a napokban
hallottam a faluban hogy a konyhán már megint 9 fő dolgozik.
Én javasolnám hogy az ebéd kihordást mint régen, megbízási szerződéssel havi 10.000 Ft-ért
hordja ki két személy.
Most annyian vannak a konyhán hogy nem férnek hozzá az üsthöz. Ez nem egy ipari konyha,
egymás kezébe adják a fazekat
Már tavaly terveztük a konyha bezárását, illetve bérbeadását, amit én nem támogattam,
mostanra oda jutott a konyha hogy itt is nagyon sokszor fagyasztott áruból készül az ebéd, és
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az anyag költség mégis magas. Máshol egy menüt adnak ennyi pénzért. Szerintem nincs
szükség ennyi emberre.
Bukta Lajos képviselő
Az én tapasztalatom az ebéddel kapcsolatban, hogy minősíthetetlen ,ehetetlen.
Gazsi László képviselő
Az Óvodai csoportirányítóval kigyűjtettem az adatokat hogy a 31 főből 3 gyerek fizet .1fő 50
%-ot, 2 fő pedig 100 %-ot.12.000 Ft ennek a 3 gyereknek az étkezési díja egy hónapra.
Mit lehetne velük kezdeni?
Bukta Gábor polgármester
Az étkezési térítési díjak megállapítása jövedelemfüggő. Mi nem tudunk beleszólni senki
anyagi helyzetébe, ez nem a testületre tartozik, az intézményvezetők állapítják meg kinek
mennyit kell fizetni, jövedelemigazolás alapján állapítják meg.
Bukta Lajos képviselő
A Munkaügyi Központból nem lehet munkavezetőt kérni a start munkaprogramhoz?
Bukta Imre képviselő
Az 5 fő közmunkásból 3-at visszaadni és az ő megmaradt béréből alkalmazni egy vezetőt.
Kriston István nem jöhetne szóba?
Bukta Gábor polgármester
Nyugdíj mellett neki van állása.
Az Önkormányzatnak arra van még lehetősége, hogy 70 %-os támogatottsággal még embert
tudjon felvenni a Munkaügyi Központon keresztül. De az a baj hogy csak ezek közül tudnak
kiközvetíteni akik itt vannak nálunk segélyen.
Bukta Imre képviselő
2 kérdésben kell még dönteni a testületnek. Az egyik a tiszteletdíjak visszaállítása, nem
emelése, hanem visszaállítása az eredetire amiről tavaly lemondtunk. A másik dolog pedig a
faluház bezárása, nem zárása ,csökkentett nyitva tartása. Erről kellene most dönteni. Június
25-ig van a kötelező működtetés, onnantól kezdve nem kötelező. Én
a faluház
telefonszámláját csökkenteném 0-ra úgy, hogy csak bejövő hívásokat lehessen fogadni,
szerintem semmi szükség nincs a faluházban a kimenő hívásokra. Kit hívott eddig Emese, mit
szervezett, amihez a telefonra szükség volt?
Bukta Mária képviselő
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Egy intézmény nem maradhat telefon nélkül, csökkenteni kell az összeget a költségvetésben
de teljesen nem szabad elvenni, a lakosság érdekében. Csak az előfizetési díj éves szinten
46.000 Ft, nem a beszélgetés a sok.
Bukta Gábor polgármester
A lakosok bejárnak az ügyeiket intézik onnan, főleg az olyanok akiknek nincs otthon
telefonja, vagy mert egyébként önállóan nem képes az ügyét elintézni.
Bukta Imre képviselő
Javasolnám még továbbá hogy a faluház fűtése 700.000 Ft helyett 350.000 Ft legyen.
Gazsi László képviselő
A fűtés csökkentését úgy lehetne megoldani, ha csökkentett nyitva tartással üzemelne a
faluház. A működési szabályzat ha jól tudom ezt nem tiltja költség takarítás céljából.
Július 1-től pedig be kell zárni a faluházat. Ezt már mondtam a MEFAVÍZ ügyvezetőjének is.
Bukta Gábor polgármester
Fizessen a MEFAVÍZ havi 50.000 Ft bérleti díjat.
Gazsi László képviselő
Ne fizessen mert 50.000 Ft-ból nem tudjuk fenntartani a faluházat, nyáron be kell zárni.
Bukta Imre képviselő 20.05 perckor távozott az ülésről.
Molnár Irén képviselő
Miért nem a vízházban van az iroda?
Gazsi László képviselő
Én javasolnám a képviselők tiszteletdíjának visszaállítását.
A bizottsági tagoké havi 20.000 Ft ,aki nincs egyik bizottságban sem, annak havi 17.000 Ft, a
külsős tagoké, pedig havi 9000 Ft legyen.
Bukta Gábor polgármester
Aki ezt elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület egyhangúlag
megszavazta a képviselői tisztelet díjának tavalyi összegre történő visszaállítását.
Bukta Mária képviselő
Akkor most elvetettük a külsős ember felvételét munkafelügyelőnek?

73
Bukta Gábor polgármester
Utána járunk, hogy ad-e BM embert, és ha nem, akkor kell nekünk ember után nézni, akkor is
módosítható a költségvetés akkor is be lehet tenni a bérét.
A faluházra visszatérve június 25.-ig kötelező a működtetés, július 1-től el kell dönteni, hogy
csökkentett nyitva tartással működjön vagy valami máson kell gondolkodni.
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom, hogy egyenlőre maradjon a költségvetésben a faluház.
Nyáron utána kell nézni, hogy milyen átszervezéssel kit hová lehetne költöztetni a jobb
kihasználtság érdekében. A faluház egyenlőre maradjon térjünk vissza nyáron rá.
Bukta Lajos képviselő
Én csak azt mondom, hogy a konyhára közbeszerzést kell kiírni, mert rengeteg az a 35,5 M Ft
amit a konyha elvisz.
Bukta Gábor polgármester
Ha az állam átveszi az iskolát, márpedig úgy néz ki, hogy szeptembertől igen, akkor itt nem
lesz szükség a konyhára. A közbeszerzés kiírása 6 hónap. A konyhát rendbe is kellene tenni
ahhoz hogy ezt valaki kivegye.
A költségvetéssel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése?
Akkor aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a költségvetést kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom hogy a testület egyhangúlag 5 fő igen 0 nem ,0 tartózkodik szavazat ellenében
a következő rendeletet alkotta:
Mezőszemere Község Önkormányzat 1/2012 (II.27.) sz. rendelete a Mezőszemere
Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a képviselő
testületi tagok és a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 20 óra 23 perckor bezárta.
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